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Zápis z 3. zasedání zastupitelstva v roce 2022, které se konalo ve středu
27. července v 18:00

1. Zahájení

Starosta zahájil zasedání v 18:10. Zasedání se konalo na sále kulturního domu.

Přítomni zastupitelé: 7, Miroslav Koudelka, Zdeněk Španěl, Zdenka Watermanová, Mgr. Radka 
Horáková, Pavel Švec, Miroslav Opluštil a Jan Novák.

Nepřítomni zastupitelé: 0

Veřejnost: 3

Hosté: Ing. arch. Petr Gottwald – Style studio s.r.o., Mgr. Blanka Bendová – ředitelka ŽS, učitelka 
ZŠ Mgr. Daniela Zábojová, vychovatelka Markéta Švancarová.

2. Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu

Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byl navržen Miroslav Koudelka. 
Ověřovateli zápisu byli navrženi Mgr. Radka Horáková a Jan Novák.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 220727-01: zastupitelstvo schválilo zapisovatelem Miroslava Koudelku ověřovateli 
zápisu Mgr. Radku Horákovou a Jana Nováka.

3. Schválení programu zasedání

Nikdo ze zastupitelů nenavrhl změnu či doplnění programu zasedání.

Navržený program

1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu zasedání
4. Projednání dokumentace studie stavby budovy základní školy a dětské skupiny a smlouvy 

s projekční kanceláří
5. Rozpočtové opatření 1 – duben 2022, 2 – květen 2022, 3 – červen 2022
6. Diskuze
7. Závěr

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 220727-02: zastupitelstvo schválilo výše uvedený program.

4. Projednání dokumentace studie stavby budovy základní školy a dětské skupiny 
a smlouvy s projekční kanceláří

Zastupitelstvo na 1. zasedání v roce 2022 schválilo usnesením 220427-09 „příkazní smlouvu“ 
s Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy na výběrové řízení zpracovatele projektové 
dokumentace pro výstavbu nové budovy MŠ (DS), která měla být zpracována ohledem na aktuální 
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dotační podmínky. Na základě výsledku výběrového řízení byl starosta pověřen podpisem smlouvy 
s dodavatelem dokumentace.

Vítězná firma po projednání požadavků s pracovníky ZŠ a DS zpracovala architektonickou studii 
stavby na základě které byl upřesněn rozsah stavby a celková cena. Vzhledem k výraznému nárůstu 
investice je nezbytné, aby byl rozsah projektu schválen zastupitelstvem.

S architektem byly diskutovány specifické požadavky na projekt: nutnost bezbariérových přístupů a
únikového schodiště, nutnost oddělené odborné učebny, oddělených vchodů ZŠ a MŠ, potřeba dvou
výtahů, množství toalet a WC pro rodiče v MŠ, počty parkovacích míst. Byl také vznesen dotaz na 
úsporu, pokud by se stavěla jen jedna třída pro MŠ (DS). Dle vyjádření architekta, s ohledem na 
zachování všech technologií, by úspora činila cca 25%.

Po projednání všech aspektů vyplývajících z dokumentace studie stavby se zastupitelstvo shodlo na 
pokračování projekčních prací v zadaném rozsahu.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 220727-03: zastupitelstvo obce se zaměstnanci školy projednalo architektonickou studii 
stavby a nadále souhlasí s realizací smlouvy na zpracování projektové dokumentace pro výstavbu 
budovy ZŠ a MŠ (DS) se společností STYLE STUDIO, s.r.o., podepsané 30. 5. 2022 v původním 
vysoutěženém rozsahu 1 780 000 Kč.

5. Rozpočtové opatření 1 – duben 2022, 2 – květen 2022, 3 – červen 2022

Zastupitelstvo byly předloženy rozpočtová opatření 1, 2, 3, kde jsou řešeny různé nezbytné 
rozpočtové transfery, přeúčtování dotací, atd.

6. Diskuze

Byla diskutována výstavba RD Řehůřkových a s tím související obava rodiny Čechových o 
poškození domu provozem stavebních vozidel. Zastupitelstvo se shodlo na to, že prověří možnosti 
zpevnění cesty podél jejich domu.

7. Závěr

Program schůze byl ukončen ve 20:15. Termín dalšího zasedání zastupitelstva se předpokládá 
koncem srpna.

Zapsal: Miroslav Koudelka 28. července 2022

Ověřil: Mgr. Radka Horáková

Ověřil: Jan Novák

Miroslav Koudelka
Starosta obce Voděrady
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